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Pozměňovací návrh 1
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že hospodářská a 
finanční krize má dramatický dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků a že přístup 
k financování je zcela nezbytný;

2. poukazuje na to, že malé a střední 
podniky získají klíčovou roli v úsilí o 
dosažení cílů EU 2020, a to posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti; zdůrazňuje, že hospodářská a 
finanční krize má dramatický dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků, a proto je zcela 
nezbytné zjednodušit pravidla na 
vnitrostátní i evropské úrovni a usnadnit 
tak přístup k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že hospodářská a 
finanční krize má dramatický dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků a že přístup 
k financování je zcela nezbytný;

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že hospodářská a 
finanční krize má zhoubný dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků a mění je 
v nejzranitelnější subjekty, což vyvolává 
nezbytnost přístupu k financování;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že hospodářská a 
finanční krize má dramatický dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků a že přístup 
k financování je zcela nezbytný; 

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že hospodářská a 
finanční krize má dramatický dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků a že přístup 
k financování je zcela nezbytný, a to 
zejména v případě těch malých a 
středních podniků, které se nacházejí 
teprve v rané fázi podnikání, které jsou 
zakládány mladými lidmi či ženami nebo 
které sídlí ve venkovských oblastech; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že hospodářská a 
finanční krize má dramatický dopad na 
postavení a na vyhlídky mnoha malých a 
středních podniků a že přístup 
k financování je zcela nezbytný;

2. poukazuje na to, že posílením 
hospodářského růstu a sociální a územní 
soudržnosti získaly malé a střední podniky 
klíčovou roli v úsilí o dosažení cílů EU 
2020; konstatuje, že politika soudržnosti je 
zvláště užitečným nástrojem k řešení 
situací, na které Evropská komise 
upozorňuje v souvislosti s nezbytným 
upevněním technologických změn, jež 
musí členské státy provést, aby posílily 
svou konkurenceschopnost;
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Or. es

Pozměňovací návrh 5
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podporuje cíl, na nějž poukázala 
Komise a který se soustředí na podporu 
přechodu k udržitelnému hospodářství 
s menšími nároky na spotřebu uhlíku, a to 
s ohledem na dlouhodobé zvýšení 
konkurenceschopnosti, kterého lze 
dosažením tohoto cíle zajistit; zdůrazňuje 
úlohu, již v tomto ohledu hraje politika 
soudržnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. podporuje rovněž návrh Komise 
ohledně posílení tzv. sociální ekonomiky, 
která má již nyní pro evropské 
hospodářství značný význam; v tomto 
smyslu připomíná také úlohu Evropského 
sociálního fondu a Evropského fondu pro 
regionální rozvoj;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Ana Miranda
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti, 
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším 
nástrojům EU v oblasti vytváření 
pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství a podpory malých a středních 
podniků;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti, 
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším 
nástrojům EU v oblasti vytváření 
pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství a podpory malých a středních 
podniků, a aby poskytla zaměstnání 
nechráněným zranitelným skupinám, jako 
jsou mladí lidé, ženy nebo migranti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti,
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším
nástrojům EU v oblasti vytváření
pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského
hospodářství a podpory malých a středních 
podniků;

3. vyzývá Evropskou radu, aby
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti,
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším
nástrojům EU v oblasti vytváření většího 
hospodářského růstu a vysoké míry 
zaměstnanosti místního 
obyvatelstva,s cílem posilovat
konkurenceschopnost evropského
hospodářství a podporovat malé a střední 
podniky;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 9
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti, 
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším 
nástrojům EU v oblasti vytváření 
pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství a podpory malých a středních 
podniků;

3. vyzývá Evropskou radu, aby 
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti, 
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším 
nástrojům EU v oblasti vytváření 
pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského 
hospodářství a podpory malých a středních 
podniků; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly rozvoj a 
konkurenceschopnost různých druhů 
malých a středních podniků a aby se 
zaměřily na jejich specifické potřeby, a to 
prostřednictvím co nejvhodnějších 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Evropskou radu, aby
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti,
neboť strukturální fondy a Fond 
soudržnosti patří k nejefektivnějším
nástrojům EU v oblasti vytváření
pracovních míst a růstu, posilování 
konkurenceschopnosti evropského
hospodářství a podpory malých a středních 
podniků;

3. vyzývá Evropskou radu, aby
v následujícím programovém období 
zachovala rozpočet politiky soudržnosti,
neboť strukturální fondy patří 
k nejefektivnějším nástrojům EU v oblasti 
vytváření pracovních míst a růstu, 
posilování konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství a podpory malých 
a středních podniků;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 11
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že EFRR a FS 
přispěly k rozvoji a zlepšení dopravní, 
energetické, environmentální a 
širokopásmové infrastruktury a tím i 
k vytvoření příznivého podnikatelského 
prostředí, podpoře investic a posílení 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nutné podporovat 
podnikatelský duch a zvýšit podporu 
malých a středních podniků, a uznává, že 
tyto podniky hrají přední úlohu 
v posilování hospodářské 
konkurenceschopnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že je nezbytné, aby se 
program Horizont 2020 a úloha politiky 
soudržnosti vzájemně doplňovaly, pokud 
jde o podporu konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků a jejich podíl 
na dosahování cíle inteligentního růstu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je přesvědčen, že pro dlouhodobou 
konkurenceschopnost evropských malých 
a středních podniků je nezbytný přístup 
založený na udržitelné ekonomice 
s účinným využíváním zdrojů, a uznává, 
že je zapotřebí více podporovat propojení 
výzkumu a vývoje s průmyslem; 
zdůrazňuje, že podpora ze strukturálních 
fondů hraje významnou roli v podpoře 
technologických, organizačních a 
průmyslových inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 
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politikami na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni s přímým dopadem na 
malé a střední podniky; poukazuje na to, že 
stávající iniciativy a finanční nástroje na 
podporu malých a středních podniků by 
měly být soudržnější a měly by se 
vzájemně doplňovat; zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a upevnění systémů 
finanční podpory malých a středních 
podniků s cílem zajistit lepší sdílení a 
koordinaci zdrojů na evropské, regionální a 
vnitrostátní úrovni;

politikami na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni s přímým dopadem na 
malé a střední podniky; poukazuje na to, že 
stávající iniciativy a finanční nástroje na 
podporu malých a středních podniků by 
měly být soudržnější a měly by se 
vzájemně doplňovat; zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a upevnění systémů 
finanční podpory malých a středních 
podniků s cílem zajistit lepší sdílení a 
koordinaci zdrojů na evropské, místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni;
zdůrazňuje, že k posílení 
konkurenceschopnosti by mohlo dojít také 
tehdy, kdyby se investice a podpora pro 
malé a střední podniky přizpůsobily 
regionální rozmanitosti, zejména jazykové 
rozmanitosti napříč regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 
politikami na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni s přímým dopadem na 
malé a střední podniky;  poukazuje na to, 
že stávající iniciativy a finanční nástroje na 
podporu malých a středních podniků by 
měly být soudržnější a měly by se 
vzájemně doplňovat;  zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a upevnění systémů 
finanční podpory malých a středních 
podniků s cílem zajistit lepší sdílení a 
koordinaci zdrojů na evropské, regionální a 
vnitrostátní úrovni;

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci podpory výzkumu a inovací a 
obecně rovněž posílit koordinaci
a součinnost mezi různými politikami na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni 
s přímým dopadem na malé a střední 
podniky poukazuje na to, že stávající 
iniciativy a finanční nástroje na podporu 
malých a středních podniků by měly být 
soudržnější a měly by se vzájemně 
doplňovat;  zdůrazňuje nutnost upevnění 
systémů finanční podpory malých a 
středních podniků s cílem zajistit lepší 
sdílení a koordinaci zdrojů na evropské, 
regionální a vnitrostátní úrovni;
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Or. es

Pozměňovací návrh 17
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 
politikami na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni s přímým dopadem na 
malé a střední podniky; poukazuje na to, že 
stávající iniciativy a finanční nástroje na 
podporu malých a středních podniků by 
měly být soudržnější a měly by se 
vzájemně doplňovat; zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a upevnění systémů 
finanční podpory malých a středních 
podniků s cílem zajistit lepší sdílení a 
koordinaci zdrojů na evropské, regionální a 
vnitrostátní úrovni;

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 
politikami a nástroji financování na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni 
s přímým dopadem na malé a střední 
podniky; poukazuje na to, že stávající 
iniciativy a finanční nástroje na podporu 
malých a středních podniků by měly být 
soudržnější a měly by se vzájemně 
doplňovat; zdůrazňuje nutnost omezení 
roztříštěnosti a upevnění systémů finanční 
podpory malých a středních podniků 
s cílem zajistit lepší sdílení a koordinaci 
zdrojů na evropské, regionální a 
vnitrostátní úrovni; vyzývá k posílení 
dialogu se Skupinou Evropské investiční 
banky a Evropským investičním fondem 
s cílem prozkoumat možnosti, jak přispět 
ke zlepšení přístupu mikropodniků a 
malých a středních podniků 
k financování, zejména těch 
z nejvzdálenějších regionů Evropské unie, 
kde zeměpisné a strukturální podmínky a 
dopady finanční krize vážně oslabují 
konkurenceschopnost a podporu 
zaměstnanosti; zároveň připomíná, že 
v těchto oblastech je důležité zajistit 
podporu pro společná opatření přijímaná
vzdělávacími středisky a podniky za 
účelem rozvoje podnikání;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 18
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 
politikami na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni s přímým dopadem na 
malé a střední podniky; poukazuje na to, že 
stávající iniciativy a finanční nástroje na 
podporu malých a středních podniků by 
měly být soudržnější a měly by se 
vzájemně doplňovat; zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a upevnění systémů 
finanční podpory malých a středních 
podniků s cílem zajistit lepší sdílení a 
koordinaci zdrojů na evropské, regionální a 
vnitrostátní úrovni;

4. zdůrazňuje, že je nutné zajistit lepší 
koordinaci a součinnost mezi různými 
politikami na evropské, vnitrostátní a 
regionální úrovni s přímým dopadem na 
malé a střední podniky; poukazuje na to, že 
stávající iniciativy a finanční nástroje na 
podporu malých a středních podniků by 
měly být soudržnější a měly by se 
vzájemně doplňovat; zdůrazňuje nutnost 
omezení roztříštěnosti a prosazování 
a upevnění systémů finanční podpory 
malých a středních podniků, přičemž je 
zapotřebí prostřednictvím zvýšené podpory 
usnadnit přístup k těmto systémům,
s cílem zajistit lepší sdílení a koordinaci 
zdrojů na evropské, regionální a 
vnitrostátní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že by měl být dále rozvíjen 
potenciál nástrojů finančního inženýrství, 
aby byl v rámci evropských projektů 
umožněn rozvoj kvalitativních 
strategických projektů a účast 
soukromých subjektů, zejména malých a 
středních podniků, a kapitálu na 
evropských projektech. Jejich současné 
nízké využívání v důsledku přílišné 
složitosti vyvolává naléhavou potřebu 
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diskuse o jejich správě;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že cílem financování 
malých a středních podniků z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj je podporovat 
konkurenceschopnost ve všech oblastech 
Evropské unie tak, aby bylo dosaženo 
hospodářského, sociálního a územního 
rozvoje v souladu s cíli politiky 
soudržnosti; v případě nejvzdálenějších 
regionů by však vzhledem k jejich 
hospodářské a sociální situaci mělo být 
financování poskytováno všem podnikům, 
tedy i těm podnikům v nejvzdálenějších 
regionech, které nepatří mezi MSP;

Or. pt

Pozměňovací návrh 21
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je 
nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty 

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček a využívat výhod 
elektronické správy, a rovněž podtrhuje, že 
je nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
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panovaly významné rozdíly; orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Monika Smolková

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je 
nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček s nízkou úrokovou 
sazbou, a podtrhuje, že je nutné se 
vyvarovat složitých administrativních 
postupů a toho, aby v ustanoveních 
uplatňovaných řídícími orgány a 
zprostředkujícími subjekty panovaly 
významné rozdíly;

Or. sk

Pozměňovací návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je 
nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že 
v zájmu dalšího zjednodušování celého 
procesu je nutné se těchto postupů 
vyvarovat, jakož i toho, aby v ustanoveních 
uplatňovaných řídícími orgány a 
zprostředkujícími subjekty panovaly 
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významné rozdíly;

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je 
nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je 
nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů, zejména na 
vnitrostátní úrovni, a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že strukturální fondy by 
měly i nadále malým a středním podnikům 
poskytovat finanční prostředky ve formě 
kapitálu, záruk a půjček, a podtrhuje, že je 
nutné se vyvarovat složitých 
administrativních postupů a toho, aby 
v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

5. konstatuje, že hospodářská a finanční 
krize má dramatický dopad na postavení a 
na vyhlídky mnoha malých a středních 
podniků a že přístup k financování je 
zcela nezbytný; zdůrazňuje, že strukturální 
fondy by měly i nadále malým a středním 
podnikům poskytovat finanční prostředky 
ve formě kapitálu, záruk a půjček, a 
podtrhuje, že je nutné se vyvarovat 
složitých administrativních postupů a toho, 
aby v ustanoveních uplatňovaných řídícími 
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orgány a zprostředkujícími subjekty 
panovaly významné rozdíly;

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby na patřičné 
úrovni zavedly elektronickou správu a aby 
pracovaly na vytvoření jednotných 
kontaktních míst pro poskytování 
informací o možnostech financování 
malých a středních podniků s cílem 
usnadnit jim tak přístup k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam strukturálních 
fondů a obzvláště Evropského fondu pro 
regionální rozvoj jakožto nástroje na 
podporu inovativních malých a středních 
podniků s ohledem na jejich 
konkurenceschopnost a zvláště na 
podporu jejich internacionalizace, a dále 
zdůrazňuje, že by měla být odpovídajícím 
způsobem co nejvíce rozšířena jejich 
způsobilost; vyzývá regiony, aby možnosti, 
které se jim díky těmto nařízením 
naskytnou, plně využívaly ve svých 
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operačních programech;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Monika Smolková

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je nezbytné uplatňovat 
stejné finanční pobídky pro vytváření 
nových pracovních míst jak ve velkých 
podnicích, tak v podnicích malých a 
středních;

Or. sk

Pozměňovací návrh 29
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že pokud jde o podporu 
malých a středních podniků, závisí účinné 
provádění politiky soudržnosti do značné 
míry na způsobu, jakým je navržena, a že 
je tedy zásadní zapojit místní a regionální 
orgány do vytváření a rozvíjení 
operačních programů pro budoucí 
programové období již od počátku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. navrhuje, aby vnitrostátní a evropské 
politiky zvlášť zohlednily odvětví služeb, 
zejména pak konsolidaci a začlenění 
služeb ve zpracovatelském průmyslu;

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zejména požaduje, aby Komise v rámci 
programů přeshraniční spolupráce 
upřesnila režimy státních podpor, 
především těch, které jsou určeny malým 
a středním podnikům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá k tomu, aby při přípravě 
jednotlivých iniciativ byly brány v potaz 
regionální zvláštnosti, neboť malé 
a střední podniky tvoří základ 
hospodářské struktury, se zvláštním 
přihlédnutím k regionům a územím 
s charakteristickými geodemografickými 
a územními rysy, jak je tomu v případě 
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ostrovů, horských oblastí a oblastí 
s nízkou hustotou obyvatelstva a také 
v případě regionů postižených výraznými 
strukturálními změnami se zvlášť silným 
dopadem;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti 
a prověrky malých a středních podniků, a 
zaručily tak celkovou efektivitu politik.

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby ve vhodných případech
na svých úrovních uplatňovaly nástroje pro 
posouzení dopadů, stanovení míry 
administrativní zátěže a prověrky malých a 
středních podniků, a zaručily tak celkovou 
efektivitu politik a zabránily nepříznivým 
dopadům na malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Ana Miranda

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti a 
prověrky malých a středních podniků, a 
zaručily tak celkovou efektivitu politik.

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti a 
prověrky malých a středních podniků, a 
zaručily tak celkovou efektivitu politik;
vyzývá Evropskou komisi, aby podporu 
zakládání společných malých a středních 
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podniků mezi regiony členských států 
zahrnula do nových programů územní 
spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Monika Smolková

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti a 
prověrky malých a středních podniků, a 
zaručily tak celkovou efektivitu politik.

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti, 
prověrky malých a středních podniků a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o 
postupu proti opožděným platbám 
v obchodních transakcích, a zaručily tak 
celkovou efektivitu politik.

Or. sk

Pozměňovací návrh 36
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti a 
prověrky malých a středních podniků, a 
zaručily tak celkovou efektivitu politik.

6. vyzývá členské státy a regionální a 
místní orgány, aby na svých úrovních 
uplatňovaly nástroje doporučené Komisí, 
k nimž patří posouzení z hlediska 
konkurenceschopnosti, kontroly účelnosti a 
prověrky malých a středních podniků, a 
zaručily tak celkovou efektivitu politik;
zdůrazňuje, že by měl být zajištěn vyšší 
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objem investic do vnitrostátní a regionální 
správy, a to jak prostřednictvím finanční 
pomoci, tak školení, aby se zvýšila 
kapacita orgánů, které za programy 
odpovídají, a jejich znalosti předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. poukazuje na to, že programy 
evropské územní spolupráce podporují 
vytváření sítí a výměnu znalostí a know-
how mezi organizacemi v různých 
evropských regionech a mohly by být 
užitečným nástrojem pro vytváření nových 
podnikatelských příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby v zásadě 
nezasahovala do účinnosti definice MSP a 
provedla jen nezbytné aktualizace 
v oblasti inflace a jiných proměnných 
hospodářských činitelů a úpravy 
přechodných opatření za účelem 
odstranění potenciálních překážek růstu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že strukturální fondy, 
především pak ESF, hrají důležitou roli 
při získávání znalostí a dovedností, 
vytváření sítí a výměně osvědčených 
postupů; je přesvědčen, že investice do 
lidského kapitálu a projektů spolupráce 
významně přispívají k posílení 
konkurenceschopnosti evropských malých 
a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. upozorňuje na prokázaný význam 
poskytování poradenských služeb malým a 
středním podnikům, díky nimž mohou 
MSP náležitě využít svého potenciálu a 
inovačních kapacit, a to v neposlední řadě 
i pokud jde o přístup na vnitřní trh a trhy 
třetích zemí, a rovněž podporuje 
Evropskou podnikovou síť EEN;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Hermann Winkler
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Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že by MSP měly být lépe 
informovány o nabídce poradenských 
služeb; považuje za nutné navýšit 
navržený rozpočet na podporu EEN, a to 
vzhledem k velkým očekáváním, která 
jsou na tuto síť i ze strany Komise 
kladena;

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. domnívá se, že by služby poskytované 
Evropskou podnikovou sítí měly být 
zacíleny na skutečné požadavky a potřeby 
MSP, a je tudíž toho názoru, že by 
sdružení malých a středních podniků měla 
být do řízení této sítě více zapojena;

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vyzývá Komisi, aby vytvořila nové 
struktury teprve po přidělení finanční 
podpory stávajícím poradenským službám, 
po jejich posouzení v rámci členských 
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států a po provedení analýzy jejich 
účinnosti a prokazatelné nezbytnosti, aby 
se zabránilo jejich zdvojování;

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. poukazuje na to, že tyto nové činnosti 
EU musí mít oproti stávajícím nástrojům 
prokazatelnou přidanou hodnotu; takovou 
přidanou hodnotu spatřuje zejména v těch 
oblastech, kde hrozí selhání trhu 
z hlediska zeměpisného nebo věcného 
vymezení (tzv. „bílých míst“) nebo pokud 
jde o zastoupení obchodněpolitických 
zájmů EU nebo o sběr dat týkajících se 
přístupu na trh v rámci určité databáze;

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Hermann Winkler

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. je přesvědčen, že nabídka poradenství 
pro MSP se má nadále utvářet ve vztahu 
k místním podnikům a že přímé služby 
podnikům by měly být poskytovány 
v rámci důvěrně známého regionálního 
prostředí, a to zejména tehdy, pokud jde o 
přístup na trhy třetích zemí; je toho 
názoru, že by si Evropská podniková síť 
měla ve třetích zemích najít kompetentní a 
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vhodné partnery, kteří by se stali součástí 
této sítě, a dále by měla mít možnost opírat 
se o informace z databáze EU o přístupu 
na trh.

Or. de


